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Abstract 

Introduction: Academic Burnout is associated with decrease in academic performance in 

students and investigating its predictor variables deserves attention.The aim of the present 

study was to investigate the role of obsessive-compulsive symptoms and procrastination in 

predicting academic burnout. 

Methods: The method of this research was correlational- predictive. Statistical population 

comprised of all Students of Faculty of Engineering in Alzahra University. 132 students 

participated in this study. Maslach Burnout Inventory-Student Survey (shufeli and et.al 2002) 

Obsessive- Compulsive Inventory- Revised (Foa and et.al 2002), Tuckman procrastination 

scale (Tuckman 1991) were used in this study. Data were analyzed by using the software 24 

SPSS and Pearson correlation coefficient and Multiple regression. 

Results: The results of Pearson correlation coefficient indicated that procrastination had a 

significant positive correlation with all academic burnout subscales (emotional exhaustion, 

academic cynicism and academic inefficiency). It was also found that obsessive-compulsive 

disorder, washing, obsession and Neutralizing had significant positive correlation with all 

academic burnout subscales. Though, There were no significant relationship between 

checking, hoarding and all subscale of academic burnout. The results of regression analysis 

indicated that obsessive-compulsive symptoms and procrastination can predict all subscales 

of academic burnout. 

Conclusions: The results of the study showed, for the first time, that obsessive-compulsive 

symptoms plays an effective role in explaining academic burnout. 
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مقدمه

در سال  Fruedenbergerن بار توسط ینخست یبرا یمفهوم فرسودگ

ز ا یناش یذهن یک حالت خستگیرا  یشد. او فرسودگ یمعرف 4791

ف یاز آن تعار ف کرد. پسیزه و بدون عالقه تعریکار سخت، بدون انگ

را تجربه  یفرسودگ Kuremyrصورت گرفت.  یاز فرسودگ یمتعدد

 ین حالت ناشیف کرد. ایتعر یروان یو ذهن یجانی، هیجسم یخستگ

 باشدیم ییت هایمدت فرد با موقع یطوالن یریگنقش و در یاز گرانبار

و  Lee .طلبدیمرا  یاریف بسیف و وظایتکال یجانیکه به لحاظ ه

Ashforth یگ)خست یجانیه یرا به عنوان نشانگان خستگ یفرسودگ ،

، به وجود آمدن یرغبت یو ب یجانی، کاهش منابع هیجسم یهانشانه

 تیگران ندارد(، شخصید ارائه به یبرا یزین احساس در فرد که چیا

و  ینانه و احساسات منفیو بدب ی)به وجود آمدن نگرش منف ییزدا

فرد( و کاهش  یافت کنندگان خدمات از سویسنگدالنه نسبت به در

(. یتیاکفیبو  ی، ناکارآمدیستگی)احساس ناشا یت شخصیاحساس کفا

 باشدیم یات پژوهشیدر ادب یف فرسودگیتعر نیترمتداولف ین تعریا

[4]. Farber (4791فرسودگ )یجسم یاز خستگ یرا حالت یشغل ی، 

م و درازمدت با یمستق یریجه درگیکه در نت داندیم یو ذهن یجانیه

. دیآیمطاقت فرساست به وجد  یجانیکه به لحاظ ه یطیشرا

Maslach  وJackson (4791تعر )ارائه یشغل یاز فرسودگ یف جامعی 

که  دانندیم یشناختروانرا سندرم  یشغل یکردند، آنها فرسودگ

 یدت و کاهش کارآمی، مسخ شخصیعاطف یاز سه مؤلفه خستگ یبیرکت

صرفاً در  یفرسودگ شدیم. در گذشته تصور [1] باشدیم یشخص

راً پژوهشگران به ی. اما اخدهدیمرخ  یو سازمان یصنعت یهاط یمح

. در [1]نموده اند  یشتریجه بتو  یآموزش یهاطیمحدر  یفرسودگ

ون چ یرشغلیغ یهانهیزمرا در  یحال حاضر پژوهشگران عالئم فرسودگ

 .[1] اندنمودهمشاهده  یآموزش یط های، ورزش و محییزناشو یزندگ

در  یبه اندازه فرسودگ یان تاکنون توجه چندانیدر دانشجو یفرسودگ

افت نکرده است. اما در حال حاضر یکارمندان و ورزشکاران در

 از یرایمشکل بس عنوانبهرا  یفرسودگ یاندهیفزا طوربهپژوهشگران 

ور ان به طی. اگرچه دانشجو[5] شناسندیمت یان به رسمیدانشجو

، درس خواندن آنها شامل یدگاه روانشناسیستند اما از دیشاغل ن یرسم

 49/40/4176 تاریخ دریافت:

 41/06/4179 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 فرسودگی تحصیلی

 عملی -وسواس فکری

 اهمال کاری

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
له مطلوب از جم یلیآنان توأم است. عملکرد تحص یلیبا افت عملکرد تحص انیدر دانشجو یلیتحص یفرسودگ :مقدمه

ار توجه سزاو یلیتحص یفرسودگ کنندهینیبشیپ یرهایمتغ یموفق است، لذا بررس یدانشگاه و دانشجو کی یهاشاخص

 .ودب تحصیلی فرسودگی بینیپیشدر  کاریاهمالعملی و  -. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش وسواس فکریباشدیم

  مهندسی -فنی کارشناسی دانشجویان تمامی آماری، جامعه. بود بینپیشپژوهش حاضر همبستگی از نوع  :کار روش

  مسلش تحصیلی فرسودگی پرسشنامه از پژوهش، این در. بود دانشجو 411 شامل حاضر پژوهش نمونه. بود الزهرا دانشگاه

( و مقیاس 1001عملی )فوآ و همکاران،  -مه تجدید نظر شده وسواس فکریپرسشنا ،(1001 همکاران، و شوفلی)

و با استفاده  11نسخه  SPSSبه دست آمده به کمک نرم افزار  یهاداده. شد استفاده( 4774 تاکمن،) تاکمن کاریاهمال

 قرار گرفتند. لیو تحل هیمورد تجز یریچندمتغ ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیضر یهاآزموناز 

  صیلیتح فرسودگی هایمؤلفه تمامی و کاریاهمالنتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین  :هایافته

ن داد شان نتایج همچنین. دارد وجود دار معنی مثبت رابطه( تحصیلی ناکارآمدی و تحصیلی عالقگیبی هیجانی، خستگی)

  لیتحصی فرسودگی هایمؤلفه تمامی با ذهنی سازی خنثی و فکری وسواس شو، و شست هایمؤلفهعملی،  -وسواس فکری

  تحصیلی فرسودگی هایمؤلفه تمامی و احتکار کردن، وارسی هایمؤلفه بین کهدرحالی. دارند داری معنی مثبت رابطه

  هب توانندمی کاریاهمالعملی و  -یون نشان داد که وسواس فکریرگرس تحلیل نتایج. نیامد دست به داری معنی رابطه

 .کنند بینی پیش را تحصیلی فرسودگی هایمؤلفه تمامی داری معنی طور

  رسودگیف پدیده تبیین در را عملی -فکری وسواس هاینشانهنتایج پژوهش حاضر برای نخستین بار نقش  :گیرینتیجه

 .داد نشان تحصیلی

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.04.17        مقاله پژوهشی 

 یکاراهمال و یعمل-یفکر وسواس یهانشانه اساس بر یلیتحص یفرسودگ ینیبشیپ

 1 انیکرم نای، م1 ی، فاطمه مراد،*4 یبتول احد

 
 رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا ،یسشناروانو  یتیدانشکده علوم ترب ،یشناسروانگروه  ،یشناسروان اریدانش 4
 رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا ،یشناسروانو  یتیدانشکده علوم ترب ،یشناسروانگروه  ،ینیبال یشناسروانارشد  یکارشناس 1
 رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا ،یشناسروانو  یتیدانشکده علوم ترب ،یشناسروانگروه  ،ینیبال یشناسروان یکارشناس 1
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 و همکاران احدی

419 

ف یچون حضور در کالس و ارائه تکال یافته ایساختار یت هایفعال

وجود  یروزافزون یهایبررسشغل محسوب شود.  تواندیمکه  باشدیم

را در سطوح  یان نشانگان فرسودگیدانشجو دهندیمدارند که نشان 

ان ممکن است یدر دانشجو ی. فرسودگکنندیمربه تج یقابل توجه

ان در طول دوران یدانشجو یاز رفتارها یاریفهم بس یبرا یدیکل

آنها با  یو آت ین ممکن است روابط فعلیل شان باشد. همچنیتحص

 وعیر قرار دهد. شید را تحت تأثیان و اساتیر دانشجویدانشگاه، سا

احتماالً شهرت و اعتبار ک دانشگاه، یان یان دانشجویدر م یفرسودگ

. دهدیمر قرار یدالورود تحت تأثیان جدیدانشگاه را در جذب دانشجو

گاه دانش ییمهم کارآ یاز نمودها یکیان یدانشجو ین فرسودگیبنابرا

 .[6] باشدیم

 یالزام یهاتیفعالد به یبا یآموزش یهاطیمحران در یاز آنجا که فراگ

 یهاییراهنمااز  یرویو پ یف درسیچون حضور در کالس، انجام تکال

ها ن فشاریبا ا یکه آنها نتوانند به طور مؤثر یمعلمان بپردازند؛ زمان

شوند. براساس نظر  یند ممکن است دچار فرسودگیایکنار ب

Maslach،Shaufeli  وLeiter (1004فرسودگ ،)شامل  یلیتحص ی

خواندن،  درساز  (Emotional exhaustion) یجانیه یخستگ

 ی( و کارآمدیف درسیبه تکال یعالقگیبا ی) (Cynicism) ینیبدب

از حجم  یناش ی، خستگیجانیه ی. خستگ[9] باشدیمن یپائ یلیتحص

 یعالقگ یبه ب ینیبدب کهیدرحال؛ باشدیم یف درسیتکال یباال

ز ین یلیتحص یاشاره دارد. ناکارآمد یف درسیان نسبت به تکالیدانشجو

خود  یلیط تحصیان در محیدانشجو یاحساس ناکارآمد دهندهنشان

 یاشن یجه خستگیان نتیدر دانشجو یلیتحص ی. فرسودگ[9] باشدیم

ف و یاق به تکالی، فقدان اشتینیف، احساس بدبیتکال یاز حجم باال

را  ی( فرسودگ4794و همکاران ) Pines. باشدیم یاحساس ناکارآمد

ن یکردند و بد یان بررسیان و دانشجویران، مربان پرستاران، مشاویدر م

. کنندیمرا تجربه  یباالتر یان فرسودگیافتند که دانشجویجه دست ینت

را در طول  یادیز یان فرسودگیدانشجو دهندیمنشان  هاافتهین یا

وجب م توانندیم ی. عوامل گوناگونکنندیمخود تجربه  یلیدوران تحص

ن یو درمان ا یریشگیپ یبرا یددمتع یهاراهگردند و  یفرسودگ

 .[1]نشانگان وجود دارد 

Boudreau ،Santen ،Hemphill  وDobson (1001ب )ان ی

 یچون ساعات طوالن ییبا عوامل فشارزا یلیتحص یفرسودگ کنندیم

 دی، تردیدرس یهانمرهدر مورد  یل، نگرانیکار کردن همزمان با تحص

از  یتیانارض، ین کنترل، نداشتن وقت کافیینده، سطوح پاینسبت به آ

ت یحما نییو سطح پا یاحرفه یو زندگ یشخص ین زندگینبود تعادل ب

 انددادهن نشان یشی. مطالعات پ[7]دوستان و همساالن رابطه دارد 

، [40] فیضع یلیان، با عملکرد تحصیدر دانشجو یلیتحص یفرسودگ

ت یو حما یط آموزشیاز مح ی، ادراک منف[44]ن ییپا یخودکارآمد

 ی، عدم ارضا[5]اق و عالقه به درس خواندن ی، فقدان اشت[41] موجود

، [9] نییپا ی، تاب آور[41]ط کالس یمحدر  یاز خودمختارین

ارتباط دارد.  [41] یزش درونیناسازگارانه و فقدان انگ ییگراکمال

جه دست ین نتیدر پژوهش خود به ا [45] یاتیو ح یی، ابرقویچرخاب

 یلیتحص یبا فرسودگ یریادگیت تجربه یفیو ک یافتند که خودکارآمدی

ز نشان ین [46] یج پژوهش دشت بزرگیان ارتباط دارند. نتایدر دانشجو

 یلیحصت یبا فرسودگ یلیتحص یناسازگارانه و تعلل ورز ییگراکمالداد 

از  یکیارتباط دارند.  یان رشته پزشکیدر دانشجو یلیو عملکرد تحص

ر گذار یأثان تیدانشجو یلیتحص یکه ممکن است بر فرسودگ ییرهایمتغ

در اعمال و  یر عمدیتأخ یکاراهمالاست.  یباشد، اهمال کار

 هاآن یمنف یامدهایاز پ یشده به رغم آگاه یریم گیتصم یهاتیفعال

 بخشتیرضاکه  شودیم یمنته یاست و در اغلب مواقع به عملکرد

ر در انجام یبه تأخ یش رفتاریگرابه عنوان  یکاراهمال. [49]ست ین

. به ودشیمف یتعر هایریگم ینده موکول کردن تصمیا به آیف و یتکال

هدفمند باشد و  یزیک برنامه ری تواندیمکارها  یق اندختن برخیتعو

ن برنامه یبا چن یکاراهمال. اما شودهوشمندانه محسوب  یراهبرد

ق انداختن ها یبه تعو یکاراهمالمتفاوت است چرا که در  ییها یزیر

 یزیبرنامه ر یستند بلکه فرد اجرایهدفمندانه ن یزیبه علت برنامه ر

 یممکن است در برخ ی. هر کسکندیمنده موکول یخود را به آ یها

فارغ از  کاراهمالاندازد اما فرد یر بیخود را به تأخ یکارها هاتیموقع

ر، کارها و یا خی ت خاص استین موقعیا یمقتض یکاراهمالا ینکه آیا

 به علت یکاراهمال. کندیمنده موکول یخود را به آ یها یریم گیتصم

فقدان  گرید یا به عبارتیو لذت  یر انداختن خشنودیدر به تأخ یناتوان

 .[49] افتدیمکنترل تکانه اتفاق 

ن ق انداختیا به تعویف یل تکالیر در تکمیبه صورت تأخ یکاراهمال

ان سراسر جهان مشترک است. یان دانشجویامتحان در م یمطالعه برا

 یکاراهمالان دچار یاز دانشجو یمیحداقل ن دهندیمنشان  برآوردها

داده  نشان هاپژوهش ی. برخباشدیمده رو به گسترش ین پدیستند و اه

 یر منفیان تأثیدانشجو یلیت تحصیو موفق یریادگیبر  یکاراهمالاند 

موجب کاهش  یکاراهمالاز  یناش ی. فشار زمان[14-47] گذاردیم

 ریتأث یکاراهمالگفت  توانیمن اساس ی. بر اگرددیمدقت و توجه 

 یهاپژوهش ی. در مقابل، برخ[49]ان دارد یبر عملکرد دانشجو یمنف

دا یپ یلیو عملکرد تحص یکاراهمالن یب یگر نتوانسته اند رابطه اید

 یکاراهمالکه  اندکردهگزارش  گرانپژوهش یبرخ یا حتی [11]کنند 

از موانع  یکی یکاراهمال. [11] دارد یر مثبتیتأث یلیت تحصیبر موفق

 یلیت تحصیشرفت و موفقیان به پیدانشجو یابیدر دست یمهم و جد

 یکاراهمال دهندیموجود دارند که نشان  ی. شواهد روزافزون[11]است 

 یشروطم یداشته و نمرات کم و حت یبخشانیزاثر  یلیبر عملکرد تحص

 ینظام آموزش یلیو تحص یت موجب افت علمیرا به دنبال دارد و در نها

 .[15] گرددیم

چون  یجانات منفیبا ه یکاراهمالن رابطه یشیپ یهاپژوهشدر 

، [19]ن یی، اعتماد به نفس پا[19]ن یی، عزت نفس پا[16]استرس 

نشان داده شده  [10] و عملکرد تحصیلی [17]ن ییپا یخودکارآمد

با  یو خستگ یجانین هوش هیکه ب انددادهمطالعات نشان  .است

که  انددادهالعات نشان . همچنین مط[14] رابطه وجود دارد یکاراهمال

. [11] در پرستاران رابطه وجود دارد یکاراهمالو  یشغل ین فرسودگیب

نقش  انیدانشجو یلیتحص یکه ممکن است در فرسودگ یگریر دیمتغ

 -ی. اختالل وسواس فکرباشدیم یعمل -یباشد، وسواس فکرداشته 

ا یر یاست که با افکار، تصاو یت نسبتاً ناتوان کننده ایوضع یعمل

( و یشان کننده )وسواس فکریمزاحم، تکرار شونده و پر یهاتکانه

 دکنیمکه فرد احساس  یاشوندهتکرار  یا رفتاری یذهن یهاتیفعال

مجبور به انجام آنهاست )اجبار(  یشانیا کاهش پری یریشگیپ یبرا

 .شودیممشخص 

، یدر عملکرد اجتماع یب قابل توجهیآس یعمل -یوسواس فکر

 یچون اجتناب، کند یی. رفتارها[11] کندیمجاد یا یو کار یخانوادگ
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 تی، احساس مسئولیریگمیتصم، مشکل در یازگاردر عملکرد، ناس

 شوندیممشاهده  یعمل یدر وسواس فکر ینییش از حد و اعمال آیب

[11]. 

ن ییت پاو دق یلیزش تحصین با انگییدر سطوح پا یعمل -یوسواس فکر

ز ی. در سطوح باال ندهدیمرا کاهش  یلیمرتبط است و عملکرد تحص

د و تکرار با عملکرد ی، تردی. ترس از آلودگباشدیمه ناتوان کنند

ن نمرات یکه ب اندداده. مطالعات نشان باشندیمف مرتبط یضع یلیتحص

 یفان رابطه منیدر دانشجو یعمل -یو عالئم وسواس فکر یلیترم تحص

 ،ابدییمش ین صورت که هرچه شدت عالئم وسواس افزایوجود دارد بد

 .[15] ابدییمکاهش  یلیعملکرد تحص

نشان داد وسواس  Kandemirو  Kagan ،Cakir ،Iihan مطالعه

. [16] ان ارتباط داردیدر دانشجو یلیتحص یکاراهمالبا  یعمل -یفکر

 -یبا اختالل وسواس فکر ییگراکمالکه  انددادهمطالعات دیگری نشان 

اس ، عالئم وسوییگراکمالش ین صورت که با افزایرابطه دارد؛ بد یعمل

 .[11] ابدییمش یز افزاین

 یاریاخت یحاکی از آن است که وسواس ب هاپژوهشهمچنین نتایج 

 .[49] باشدیمان یدر دانشجو یکننده تعلل ورز ینیبشیپاعمال، 

 ری، عملکرد، عزت نفس و سالمت روان را تحت تأثیسندرم فرسودگ

. [19]شرفت کند یپ یو ممکن است تا سطح اختالالت روان دهدیمقرار 

 -یانرو یکارکردهادر  یلیتحص یت فرسودگین با توجه به اهمیبنابرا

ا عوامل مرتبط ب یی، شناسایو نقش آن در سالمت روانشناخت یاجتماع

 .رسدیمبه نظر  یمهم و ضرور یفرسودگ

و  یعالقگیبمشاهده میزان باالی خستگی هیجانی، بدبینی یا 

ناکارآمدی تحصیلی )مؤلفه های فرسودگی تحصیلی( در دانشجویان با 

با توجه به  انجام پژوهش حاضر شد.نشانه های وسواس فکری انگیزه 

ت یدر وضع یکاراهمالن در ارتباط با نقش یشیپ یهاپژوهشنکه در یا

و  خوردیمبه چشم  یضیضد و نق یهاافتهیان یدانشجو یلیتحص

 در ارتباط با نقش وسواس ینکه تاکنون پژوهشیت به این با عنایهمچن

حاضر  پژوهش صورت نگرفته است یلیتحص یدر فرسودگ یعمل -یفکر

لذا در پژوهش  .باشدیمنه ین زمیموجود در ا یهایکاستبه دنبال رفع 

 با یکاراهمالو  یعمل -ین وسواس فکریحاضر ابتدا رابطه معنادار ب

؛ در صورت وجود رابطه ردیگیممورد آزمون قرار  یلیتحص یفرسودگ

در  یکاراهمالو  یعمل -یوسواس فکر یرهایک از متغینقش هر

 .شودیم یبررس یلیتحص یفرسودگ ینیبشیپ

 تواندیم یکاراهمالا یم که آین موضوع هستیا یبه دنبال بررس

ا وسواس ینکه آیکند؟ و ا ینیبشیپان یرا در دانشجو یلیتحص یفرسودگ

ان رابطه دارد؟ و در یدر دانشجو یلیتحص یبا فرسودگ یعمل -یفکر

 ر.یا خی باشدیمآن  ینیبشیپصورت وجود رابطه قادر به 

 روش کار

مل شا یبود، جامعه آمار نیبشیپاز نوع  یروش پژوهش حاضر همبستگ

 -ینف یهارشته یل در دوره کارشناسیان شاغل به تحصیدانشجو یتمام

بود  4175-76سال تحصیلی  ماهبهشتیارددانشگاه الزهرا در  یمهندس

 سر گذرانده بودند. بر اساسرا پشت  یلیمسال تحصیکه حداقل دو ن

، یاطالعات به دست آمده از آموزش دانشگاه، تعداد کل جامعه آمار

در پژوهش حاضر، روش کل شمار  یریگنمونهدانشجو بود. روش  107

، حداقل Fidell [19]و  Tabachnick یشنهادیبود. بر اساس فرمول پ

محاسبه  N ≥ 50 + 8Mبا فرمول  یحجم نمونه در مطالعات همبستگ

 نیبشیپ یرهایتعداد متغ Mحجم نمونه و  Nن فرمول ی. در اشودیم

، باشدیم نیبشیپر ین، در پژوهش حاضر که شامل دو متغیبنابرااست. 

ب ین ترتیپژوهش بد ینفر باشند. روش اجرا 66د حداقل یحجم نمونه با

 یهندسم -یفن یهارشتهق به دفاتر آموزش یاران تحقیبود که ابتدا دست

 ان هر کالسیو تعداد دانشجو هاکالسل یمراجعه کردند و برنامه تشک

، یان جامعه آماریدانشجو یتمام یآوردند. به منظور بررس را به دست

طه د مربویبا اسات یق به مدت دو هفته پس از هماهنگیاران تحقیدست

ح یو پس از توض شدندیمبه کالس وارد  هاکالسان یدر زمان شروع و پا

ل پرسشنامه، پرسشنامه یدرباره اهداف پژوهش و نحوه تکم یمختصر

، زیان نیاز دانشجو ی. تعدادکردندیمع یان توزیان دانشجویها را در م

پرسشنامه در  یا در روز اجرایل پرسشنامه ها نبودند و یل به تکمیما

 حاضر نبودند. هاکالس

 ابزار

 مسلش یلیتحص یپرسشنامه فرسودگ

( جهت استفاده در 1001و همکاران ) Shufeliن پرسشنامه توسط یا

ه و یگو 45پرسشنامه شامل  نیان ساخته شده است. اینمونه دانشجو

و  یلیتحص یعالقگیبا ی ینی، بدبیجانیه یاس خستگیسه خرده مق

 ینیه، بدبیگو 5با  یجانیه ی. خستگباشدیم یلیتحص یناکارآمد

ه یگو 6با  یلیتحص یه و ناکارآمدیگو 1( با یلیتحص یعالقگیب)

تا ( 0از هرگز ) یادرجه 9وستار یک پیه در ی. هر گوشودیمده یسنج

و  یجانیه یباال در خستگ یهانمره. شودیم یگذارنمره( 6شه )یهم

 یدگفرسو دهندهنشان یلیتحص ین در کارآمدییپا یهانمرهو  ینیبدب

 شودیم یبه صورت معکوس نمره گذار ی، که البته کارآمداندیلیتحص

کرونباخ هر  یب آلفای(، ضر1007) Schaufeliو  Hu. در مطالعه [17]

 ی، برا60/0-67/0،یرستانیدانش آموزان دب یاس، برایسه خرده مق

 یاحرفهو  یفن یهادانشگاهان یدانشجو یو برا 65/0-99/0انیدانشجو

و  ی، عابدیز، رستمیران نی. در ا[10]مشاهده شد  99/0-65/0

Schaufeli ان یمسلش را در دانشجو یلیتحص یپرسشنامه فرسودگ

ه خرد یکرونباخ برا یآلفا هاآنکردند.  یابیدانشگاه اصفهان اعتبار

 91/0 یو ناکارآمد 70/0 ینی، بدب99/0 یجانیه یخستگ یهااسیمق

 یک ماه برایپس از  ییبازآزما ییایپا هاآنن، یبه دست آوردند. همچن

به  یلیتحص یو ناکارآمد ینی، بدبیجانیه یخستگ یهااسیمقخرده 

 هش حاضردر پژو .[17]محاسبه کردند  69/0و  91/0، 97/0ب یترت

ن یبه دست آمد. همچن 97/0ن پرسشنامه یکرونباخ ا یب آلفایضر

 یخستگ یهااسیمقک از خرده یهر  یکرونباخ برا یب آلفایضر

و  91/0، 61/0ب یبه ترت یلیتحص یو ناکارآمد یعالقگیب، یجانیه

 به دست آمد. 90/0

 (OCI-R) یعمل -ید نظر شده وسواس فکریپرسشنامه تجد

 49( ساخته شده است. 1001و همکاران ) Foaوسط ن پرسشنامه تیا

، یدهنظمکردن،  یشست و شو، وارس اسیمقه دارد و شش خرده یگو

. دامنه نمرات سنجدیمرا  یساز ی، احتکار کردن و خنثیوسواس فکر

واس شتر به وسیش بیگرا دهندهنشانو نمره باالتر  باشدیم 91تا  0ن یب

( تا 0از اصالً ) یاهدرج 5وستار یپ کیه در یاست. هر گو یعمل -یفکر

ن پرسشنامه یا یی. اعتبار بازآزماشودیم ی( نمره گذار1ش از حد )یب
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اران و همک Foa. [14] گزارش شده است 91/0توسط سازندگان 

پرسشنامه  ین پرسشنامه با نسخه اصلیا یهمگرا یی( روا1001)

ز، با یآن ن یافتراق ییو روا 79/0( را OCI) یعمل -یوسواس فکر

. در مطالعه اندکردهگزارش  59/0لتون برابر یهم یاس افسردگیمق

Vickers ( ن1049و همکاران )هااسیمقکل  یکرونباخ برا یز آلفای 

، 97/0کردن  ی، وارس99/0اس شست و شو یخرده مق یو برا 74/0

و  95/0 ی، وسواس فکر99/0 یساز ی، خنث97/0احتکار کردن 

ن پرسشنامه یا ی. نسخه فارس[11] گزارش شده است 99/0 یدهنظم

ان یت دانشجوی( در جمع4199) یو فت ی، زمانیران توسط محمدیدر ا

 یو برا 95/0اس یکل مق یبرا یدرون یهمسان هاآنشد.  یابیاعتبار

، احتکار، شست و ی، وسواس فکریدهنظم، یوارس یهااسیمقخرده 

 50/0و  67/0، 61/0، 91/0، 67/0، 66/0ب یبه ترت یازس یشو و خنث

 یکرونباخ برا یب آلفای. در پژوهش حاضر ضر[11] به دست آوردند

 یکرونباخ برا یب آلفاین ضریبه دست آمد. همچن 91/0اس یکل مق

، یدهنظمکردن،  یشست و شو، وارس یهااسیمقک از خرده یهر 

، 56/0ب یبه ترت یذهن یساز ی، احتکار کردن و خنثیوسواس فکر

 به دست آمد. 56/0و  57/0، 95/0، 65/0، 59/0

 Tuckman یکاراهمالاس یمق

 46( ساخته شده است و شامل 4774) Tuckmanاس توسط ین مقیا

نم ئاز کامالً مطم یادرجه 1وستار یک پیه در ی. هر گوباشدیمه یگو

ن ی. دامنه نمرات بشودیم ی( نمره گذار1ستم )ی( تا کامالً مطمعن ن4)

شتر به یش بیگرا ین تر به معناییر است. نمره پایمتغ 61تا  46

شتر یا بی 10/0 یبار عاملک مؤلفه با یاس ین مقیاست. ا یکاراهمال

گزارش شده  96/0کرونباخ آن توسط سازنده پرسشنامه،  یدارد و آلفا

ن یکرونباخ ا یزان آلفایز مین Joormannو  Stober .[11]است 

گزارش  71/0ان یاز دانشجو ینفر 495ک نمونه یپرسشنامه را در 

اب اضطر یهاپرسشنامهاس با ین مقین آنها نشان دادند ایکردند. همچن

 11/0، 10/0ب یا به ترتیلوانیپنس یپرسشنامه نگران بک و یو افسردگ

ن پرسشنامه ترجمه و بر یز انی رانی. در ا[15]دارد  یهمبستگ 11/0و 

شده و  یابیان دانشگاه آزاد رودهن هنجارینفر از دانشجو 600 یرو

. در [16] به دست آمده است 91/0کرونباخ پرسشنامه  یب آلفایضر

 به دست آمد. 95/0کرونباخ این مقیاس،  یز آلفایپژوهش حاضر ن

 هاافتهی

با  یکاراهمالو  یعمل -ین وسواس فکریرابطه ب یبه منظور بررس

ج یتارسون استفاده شد که نیپ یب همبستگیاز ضر یلیتحص یفرسودگ

 پژوهش یرهاین و انحراف استاندارد متغیانگیمربوط به آن به همراه م

 ارائه شده است. 4جدول در 
 

 آن یهامؤلفهو  یعمل -ی، وسواس فکریکاراهمالن، آ یهامؤلفهو  یلیتحص یفرسودگ یب همبستگیضرا :1جدول 

 یفرسودگ ریمتغ

 یلیتحص

 یخستگ

 یجانیه

اهمال  یناکارآمد یعالقگ یب

 یکار

وسواس 

 یفکر

 یعمل

شست 

 و شو

 یوارس

 کردن

نظم 

 یده

وسواس 

 یفکر

 یخنث احتکار

 یساز

 یذهن

            - یلیتحص یفرسودگ

           - 76/0** یجانیه یخستگ

          - 95/0** 75/0** یعالقگ یب

         - 70/0** 74/0** 79/0** یناکارآمد

        - 19/0** 10/0** 16/0** 19/0** یاهمال کار

       - 16/0** 15/0** 14/0** 19/0** 16/0** یعمل یوسواس فکر

      - 67/0** 15/0** 19/0** 11/0** 19/0** 19/0** شست و شو

     - 10/0** 91/0** 41/0 05/0 04/0 06/0 05/0 کردن یوارس

    - 50/0** 14/0** 99/0** 01/0 49/0 49/0* 47/0* 47/0* ینظم ده

   - 11/0** 11/0** 14/0** 90/0** 11/0** 14/0** 19/0** 16/0** 11/0** یوسواس فکر

  - 19/0** 17/0** 51/0** 19/0** 69/0** 11/0* 46/0 40/0 49/0 45/0 احتکار

 - 11/0** 11/0** 16/0** 10/0** 11/0** 66/0** 41/0 16/0** 15/0** 11/0** 16/0** یذهن یساز یخنث

 14/1 47/5 04/5 61/1 71/1 96/1 17/11 11/10 10/49 95/41 16/41 14/11 نیانگیم

 19/1 61/1 19/1 95/1 51/1 47/1 71/40 19/7 51/7 51/5 95/6 11/14 انحراف استاندارد

 *05/0 > P ** ،04/0 > P 

 یهامؤلفه، یعمل -یوسواس فکر یهامؤلفهن ی، از ب4جدول براساس 

ن نمره کل وسواس یو همچن یساز ی، خنثیشست و شو، وسواس فکر

و نمره کل  یلیتحص یفرسودگ یهامؤلفه یبا تمام یعمل -یفکر

ه جز ز بین یدارند. نظم ده یرابطه مثبت و معنادار یلیتحص یفرسودگ

 و نمره کل یلیتحص یفرسودگ یهامؤلفهر یبا سا یمؤلفه ناکارآمد

ست ش یهامؤلفهن یب دارد. یرابطه مثبت و معنادار یلیتحص یفرسودگ

(، P ،47/0  =r < 05/0) یدهنظم، (P ،19/0  =r < 04/0) و شو

 < 04/0) یذهن یساز ی، خنث(P ،16/0  =r < 04/0) یوسواس فکر
P ،11/0  =r) 04/0) یعمل -یو نمره کل وسواس فکر > P ،19/0  =

r )ابطه ( ریلیتحص یفرسودگ یهامؤلفهاز  یکی) یجانیه یبا خستگ

=  P ،11/0 < 04/0) ن شست و شویب وجود دارد. یمثبت و معنادار

r) ،یدهنظم (05/0 > P ،49/0  =r)04/0) ی، وسواس فکر > P ،19/0 

 =r)یذهن یساز ی، خنث (04/0 > P ،15/0  =r ) و نمره کل وسواس

رابطه  یلیتحص یعالقگیببا ( P ،14/0  =r < 04/0) یعمل -یفکر

، P < 04/0) شست و شو یهامؤلفهن یوجود دارد. ب یمثبت و معنادار

19/0  =r)ی، وسواس فکر (04/0 > P ،14/0  =r)، یذهن یساز یخنث 

(04/0 > P ،16/0  =r) 04/0) یعمل -یو نمره کل وسواس فکر > P ،

15/0  =r )وجود دارد.  یرابطه مثبت و معنادار یلیتحص یبا ناکارآمد

 یلیصتح یفرسودگ یهامؤلفه یو احتکار با تمام ین مؤلفه وارسیب یول

امد. یبه دست ن یدار یرابطه معن یلیتحص یو نمره کل فرسودگ
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 یهامؤلفهو تمام  یکاراهمالن یب دهدیمنشان  4جدول همانطور که 

و  رابطه مثبت یلیتحص یو نمره کل فرسودگ یلیتحص یفرسودگ

، (P ،16/0  =r < 04/0) یجانیه ین خستگیمعنادار وجود دارد. ب

 یلیتحص ی، ناکارآمد(P ،10/0  =r < 04/0) یلیتحص یعالقگیب

(04/0 > P ،19/0  =r )04/0) یلیتحص یو نمره کل فرسودگ > P ،

19/0  =r ) افته ی وجود دارد. یدار یرابطه مثبت و معن یکاراهمالبا

، وجود رابطه مثبت و معنادار 4جدول پژوهش حاضر براساس  یجانب

ن ی. بباشدیم یکاراهمالو  یعمل -یوسواس فکر یهامؤلفه ین برخیب

 ، شست و شو(P ،16/0  =r < 04/0) یعمل -ینمره کل وسواس فکر

(04/0 > P ،15/0  =r)ی، وسواس فکر (04/0 > P ،11/0  =r ) و

رابطه مثبت و معنادار  یکاراهمالبا ( P ،11/0  =r < 04/0) احتکار

 یدهنظم، (P ،41/0  =r=  49/0) یوارس یهامؤلفهن یب یوجود دارد. ول

(69/0  =P ،01/0  =r) یذهن یساز یو خنث (41/0  =P ،41/0  =r ) با

توان  یبررس ی. براشودینممشاهده  یدار یرابطه معن یکاراهمال

 -یرق وسواس فکیآن از طر یهامؤلفهو  یلیتحص یفرسودگ ینیبشیپ

ون چندگانه به روش همزمان یل رگرسی، از تحلیکاراهمالو  یعمل

 یهامفروضهون، یش از استفاده از رگرسی)استاندارد( استفاده شد. پ

ون مورد آزمون قرار گرفتند. ابتدا مفروضه استقالل خطاها از یرگرس

ن مفروضه از آزمون یا یبررس یقرار گرفت. برا یگر مورد بررسیکدی

ش یواتسون در پ -نیواتسون استفاده شد. مقدار آزمون دورب -نیدورب

 -یو وسواس فکر یکاراهمالنمرات  یاز رو یلیتحص یفرسودگ ینیب

( یعمل -ی)وسواس فکر 99/4( و یکاراهمال) 97/4 یبه طور کل یعمل

و  5/4واتسون در فاصله مطلوب  -نیبود. از آنجا که مقدار آماره دورب

ن یو بنابرا شودینمخطاها رد  یقرار دارد، فرض عدم وجود همبستگ 5/1

ع ینرمال بودن توز یون استفاده کرد. به منظور بررسیاز رگرس توانیم

 از یج حاکیرنوف استفاده شد. نتایاسم -از آزمون کولموگروف هاداده

ع یجه، نرمال بودن توزیو در نت( P=  49/0) آزمون یدار ینبود معن

ب یضر یهاشاخصز از یچندگانه ن یخطهم یبررس یبود. برا هاداده

 1جدول در  هاشاخصن یانس استفاده شد. ایتحمل و عامل تورم وار

ر شتیشاخص تحمل ب ستیبایمن، از آنجا که یارائه شده است. همچن

ج به یباشد، با توجه به نتا 40انس کمتر از یو عامل تورم وار 40/0از 

هم  نیبشیپ یرهاین متغیگفت ب توانیم 1جدول دست آمده در 

. دباشنیمون قابل اعتماد یاز رگرس ج حاصلیوجود نداشته و نتا یخط

ون ارائه شده است. از یل رگرسیک از جداول تحلیج در هر ین نتایا

در  ینقش معنادار یعمل -یوسواس فکر یهااسیمقکه خرده  ییجاآن

نشان دادند، تنها نمره کل وسواس  یلیتحص یفرسودگ ینیبشیپ

 ل شد.یوارد تحل یعمل -یفکر

 

  یعمل -یو وسواس فکر یکاراهمالبر  یلیتحص یون فرسودگیج رگرسینتا :2جدول 

 B SE.B Beta R R2 F t sig VIF Tolerance نیش بیر پیمتغ

 71/0 09/4 000/0 14/5 04/15 19/0 51/0 10/0 49/0 71/0 یکاراهمال

 71/0 09/4 001/0 11/1 04/15 19/0 51/0 15/0 45/0 17/0 یعمل -یوسواس فکر

 ینیبشیپون ی، رگرسدیینمایممالحظه  1جدول که در  طورهمان

 و وسواس یکاراهمال یرهایمتغ یان از رویدانشجو یلیتحص یفرسودگ

 یکاراهمال. (P ،04/15  =F=  000/0) دار است یمعن یعمل -یفکر

(000/0  =P ،10/0  =β) 001/0) یعمل -یو وسواس فکر  =P ،15/0 

 =β) ر را د یلیتحص یفرسودگ یدار یبه طور مثبت و معن توانندیم

ز ین (R2)ن چندگانه ییب تعیکنند. مقدار ضر ینیبشیپان یدانشجو

 لهیوسبه یلیتحص یانس فرسودگیدرصد از وار 19، دهدیمنشان 

 ینیش بیب، جهت پین ترتی. به همگرددیمن ییباد شده تی یرهایمتغ

و وسواس  یکاراهمال یاز رو یلیتحص یفرسودگ یهامؤلفهک از یهر 

ون چندگانه به روش همزمان استفاده شد که ی، از رگرسیعمل -یفکر

 ارائه شده است. 5تا  1 یهاجدولج حاصل از آن در ینتا

 

  یعمل -یو وسواس فکر یکاراهمالبر  یجانیه یون خستگیرگرسج ینتا :3جدول 

 B SE.B Beta R R2 F t sig نیش بیپ یرهایمتغ

 000/0 41/5 11/15 19/0 51/0 10/0 06/0 17/0 یکاراهمال

 004/0 11/1 11/15 19/0 51/0 19/0 05/0 49/0 یعمل -یوسواس فکر

و وسواس  (P ،10/0  =β=  000/0) یکاراهمال، 1جدول بر اساس 

معنادار  ینیبشیپقادر به  (P ،19/0  =β=  004/0) یعمل -یفکر

درصد از  19در مجموع  نیبشیپ یرهای. متغباشدیم یجانیه یخستگ

 .کنندیمن ییرا تب یجانیه یانس خستگیوار
 

  یعمل -یو وسواس فکر یکاراهمالبر  یلیتحص یعالقگیبون یج رگرسینتا :4دول ج

 B SE.B Beta R R2 F t sig نیش بیپ یرهایمتغ

 000/0 16/1 09/49 14/0 16/0 15/0 05/0 14/0 یکاراهمال

 009/0 91/1 09/49 14/0 16/0 11/0 01/0 41/0 یعمل -یوسواس فکر

و  (P ،15/0  =β=  000/0) یکاراهمالز، ین 1جدول ج یبر اساس نتا

 یفرسودگ تواندیم (P ،15/0  =β=  009/0) یعمل -یوسواس فکر

 کند. ینیش بیپ یدار یرا به طور معن یلیتحص

 یعالقگیبانس مربوط به یدرصد وار 14در مجموع  نیبشیپ یرهایمتغ

 .کنندیم نییرا تب یلیتحص

 

 یعمل - یو وسواس فکر یکاراهمالبر  یلیتحص یون ناکارآمدیج رگرسینتا :5جدول



 و همکاران احدی
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 B SE.B Beta R R2 F t sig نیش بیپ یرهایمتغ

 000/0 11/5 06/15 19/0 51/0 14/0 09/0 11/0 یکاراهمال

 001/0 09/1 06/15 19/0 51/0 11/0 09/0 14/0 یعمل -یوسواس فکر

 یانس مربوط به ناکارآمدیدرصد از وار 19، 5جدول ج یبر اساس نتا

 یرهای. متغباشدیمن یقابل تبب نیبشیپ یرهایمتغ لهیوسبه یلیتحص

 016/0) یعمل -یو وسواس فکر (P ،14/0  =β=  000/0) یکاراهمال

 =P ،11/0  =β) یمثبت و معن طوربهرا  یلیتحص یناکارآمد توانندیم 

 کنند. ینیبشیپ یدار

 بحث

 یو فرسودگ یکاراهمالن یرابطه ب یپژوهش حاضر بررس یهاهدفاز 

 یو تمام یکاراهمالن یج پژوهش نشان داد که بیبود. نتا یلیتحص

 یعالقگیبا ی ینی، بدبیجانیه ی)خستگ یلیتحص یفرسودگ یهامؤلفه

ارد. دار وجود د یم و معنی( رابطه مستقیلیتحص یو ناکارآمد یلیتحص

شتر شود، یان بیان دانشجویدر م یکاراهمالزان ین هرچقدر میبنابرا

ه در افتین یشتر نشان خواهند داد. ایرا ب یلیتحص یعالئم فرسودگ

ر یتأث یلیتحص یکاراهمالاست که نشان دادند،  ییهاپژوهش یراستا

که  ییهاپژوهشو همچنین  [17-19]دارد  یلیتحص بر عملکرد یمنف

تحصیلی با عملکرد تحصیلی ضعیف و  یکاراهمال انددادهنشان 

گر پژوهش یهدف د. [50]خودکارآمدی تحصیلی پائین همراه است 

 یلیتحص یو فرسودگ یعمل -ین وسواس فکریرابطه ب یحاضر بررس

ن یدر ا یاز آن است که تاکنون پژوهش یحاک ینه پژوهشیشیبود. پ

ان یبا دانشجو ینه انجام نشده است. اما مشاهدات و تجارب آموزشیزم

در عملکرد  یعمل -یوسواس فکر یهانشانهن آن است که وجود یمب

ه ن باورند کیبرا گرانپژوهشدارد.  یر منفیان تأثیدانشجو یلیتحص

 [54] یلیبا کاهش خودپنداره تحص یعمل -یش عالئم وسواس فکریافزا

ب در یموجب آس تواندیمتوأم است و  [51] یلیتحص یو خودکارآمد

. [51]گردد  آموزاندانش یلیو تحص یجانی، هیعملکرد اجتماع

است که نشان  ییهاپژوهشهمچنین نتایج پژوهش حاضر در راستای 

تحصیلی،  یکاراهمال عملی با -وسواس فکری یهانشانه اندداده

خودکارآمدی عمومی و تحصیلی پائین و شایستگی تحصیلی پایین 

 .[51]همراه است 

ه )ب یعمل -یوسواس فکر ین مؤلفه هایپژوهش حاضر نشان داد که ب

 یفرسودگ یهامؤلفه یکردن( و تمام یجز مؤلفه احتکار کردن و وارس

ه جز ز بین یدهنظمم و معنادار وجود دارد. مؤلفه یرابطه مستق یلیتحص

رابطه  یلیتحص یفرسودگ یهامؤلفهر یبا سا یلیتحص یمؤلفه ناکارآمد

 از یارین با باال رفتن شدت بسیدارد. بنابرا یم و معناداریمستق

، یجانیه یان، خستگیدر دانشجو یعمل -یوسواس فکر یهامؤلفه

افته ی. ابدییمش یدر آنان افزا یلیتحص یو ناکارآمد یلیتحص یعالقگیب

 مؤلفهن یدار ب یوهش حاضر عدم وجود رابطه معندرخور توجه پژ

ن یدار ب یرابطه معن رغمبه یلیتحص یکردن و فرسودگ یوارس

 ینذه یساز یو خنث یگر مانند شست و شو، وسواس فکرید یهامؤلفه

شتر یقات بیازمند تحقیافته نین یر ایبود که تفس یلیتحص یبا فرسودگ

ن یرابطه ب یبود که با بررسن یپژوهش حاضر ا یافته جانبی. باشدیم

و  یکاراهمالن یمشخص شد ب یعمل -یو وسواس فکر یکاراهمال

، احتکار و نمره کل وسواس یشست و شو، وسواس فکر یهامؤلفه

در عملکرد،  یم و معنادار وجود دارد. کندیرابطه مستق یعمل -یفکر

 یید و تکرار و اجتناب از جمله رفتارهای، تردیریگمیتصممشکل در 

ن رفتارها یو ا شوندیممشاهده  یعمل -یاست که در وسواس فکر

 -یوسواس فکر یهانشانهان با یرا در دانشجو یتعلل ورز توانندیم

نیز حاکی از آن بوده  هاپژوهشند. نتایج برخی ینما ینیبشیپ یعمل

ان یدر دانشجو یکاراهمالکننده  ینیش بیپ یاست که عالئم وسواس

است  ییهاپژوهش. همچنین این یافته در راستای [16, 49] باشدیم

به طور کلی اعم از تعلل در  یکاراهمالگرایش به  انددادهکه نشان 

ر ارتباط د خصوصبهبا افکار وسواسی و اجبارهای بیشتری  یریگمیتصم

 .[51]همراه است  یریگمیتصمبا 

ر ه یکاراهمالو  یعمل -ین پژوهش نشان داد که وسواس فکریج اینتا

 یو تمام یلیتحص یفرسودگ ینیبشیپدر  یک سهم معناداری

 -یوسواس فکر یهانشانهگر با وجود یرت دآن دارد. به عبا یهامؤلفه

 یلیتحص یبروز فرسودگ توانیمان یدر دانشجو یکاراهمالو  یعمل

در  یکاراهمالد نقش ین مؤیشیقات پیآنان را انتظار داشت. تحق

 .[56, 55]تحصیلی است  یفرسودگ ینیبشیپ

 را در یعمل -ین بار نقش وسواس فکرینخست یاما پژوهش حاضر برا

در  داد و نشان داد که قرار یمورد بررس یلیتحص یفرسودگ ینیبشیپ

ر یغرگذار هستند، متیتأث یلیتحص یکه در فرسودگ یر عواملیکنار سا

 ییبسزا نقش یلیتحص یده فرسودگین پدییدر تب تواندیمز یوسواس ن

 -ین آن است که کاهش عالئم وسواس فکریافته مبین یداشته باشد. ا

 ی، کاهش عالئم فرسودگیق انجام مداخالت درمانیاز طر یعمل

ان را به همراه دارد. در پژوهش حاضر دانشجویان یدر دانشجو یلیتحص

عملی مورد بررسی قرار نگرفته اند  -با تشخیص اختالل وسواس فکری

لی و عم -بلکه صرفاً همسویی تغییرات بین نشانه های وسواس فکری

فرسودگی تحصیلی در جمعیت غیر بالینی مورد مطالعه قرار گرفته 

می شود در تحقیقات آتی به  بررسی رابطه اختالل  است. لذا پیشنهاد

عملی و فرسودگی تحصیلی در جمعیت بالینی پرداخته -وسواس فکری

 شود.

ن یب یدار یپژوهش حاضر وجود رابطه معن یهاافتهیکه  ییاز آنجا

را نشان داد،  یلیتحص یو فرسودگ یکاراهمال، یعمل -یوسواس فکر

 -یوسواس فکر یاواسطهنقش  نهیدر زم یپژوهش شودیمشنهاد یپ

رد. با یانجام گ یلیتحص یو فرسودگ یکاراهمالن رابطه ییدر تب یعمل

 -یفن یهارشتهتوجه به اینکه پژوهش حاضر بر روی دانشجویان 

را در زمینه  ییهاتیمحدودانجام شده است، ممکن است  یمهندس

 -یرفک نقش وسواس گرددیمایجاد کند. لذا پیشنهاد  هاافتهیتعمیم 

 یهارشتهر یدانشجویان سا یلیتحص یدر فرسودگ یکاراهمالو  یعمل

ه و هنر بررسی گردد تا قابلیت تعمیم این پژوهش ی، علوم پایعلوم انسان

 و یعمل -یسواس فکرسه نقش ویبررسی شده و همچنین امکان مقا

م متفاوت فراه یهارشتهدانشجویان  یلیتحص یفرسودگ در یکاراهمال

 گردد.

ابزار جمع آوری اطالعات با  عنوانبهاین، استفاده از پرسشنامه  برعالوه

به سؤاالت و همچنین  یدهپاسخچون ابهام در تفهیم و  ییهاتیمحدود
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در این زمینه  یریگجهینتجامعه پسند همراه است که  یهاپاسخارائه 

 .سازدیمرا مشکل 

سشنامه از ابزارهایی آتی در کنار پر یهاپژوهشدر  شودیملذا پیشنهاد 

عمق بخشیدن به صحت اطالعات دریافتی  منظوربهچون مصاحبه 

 استفاده گردد.

 یریگجهینت

 -استنباط شد که احتماالً وسواس فکری گونهنیااز نتایج پژوهش حاضر 

عوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی  جملهاز  یکاراهمالعملی و 

پژوهش حاضر پیشنهاد  یهاافتهی. لذا با توجه به باشندیمدانشجویان 

آموزشی و مداخالتی در راستای  یهابرنامه، هادانشگاهدر  گرددیم

فراهم گردد تا از فرسودگی  یکاراهمالعملی و  -کاهش وسواس فکری

 د.عمل آی بهتحصیلی دانشجویان کاسته شده و یا از آن پیشگیری 

 تأییده اخالقی

دانشجویان اطمینان خاطر داده رعایت مالحظات اخالقی، به  منظوربه

کامالً محرمانه بوده و کاربرد  هاپرسشنامهشد که اطالعات مندرج در 

 پژوهشی دارد.

 تعارض منافع

 تعارض منافعی وجود نداشت. گونهچیه
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